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PROGRAM NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LOUNY 
NA ROK 2023 NA INVESTICE A OPRAVY V OBLASTI KULTURY 

NÁZEV PROGRAMU: Podpora investic a opravy v oblasti kultury 

ÚČEL POUŽITÍ DOTACE: 
Podpora zachování kulturního dědictví a rozvoje činnosti nekomerčního, 
neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury 

DŮVODY PODPORY 
STANOVENÉHO ÚČELU: 

Ochrana kulturního dědictví na území města a rozvoj činností 
nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti 
kultury 

PŘEDPOKLÁDANÝ 
CELKOVÝ OBJEM 
PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 
NA PODPORU 
STANOVENÉHO ÚČELU 

500.000 Kč  

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE  500.000 Kč 

OKRUH ZPŮSOBILÝCH 
ŽADATELŮ 

O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které zároveň: 
a) mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území města Loun 
b) jejichž činnost je provozována na území města Loun  
c) jsou přímo odpovědni za přímou přípravu a realizaci projektu a 

nepůsobí jako zprostředkovatel 

LHŮTA PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI 

 
od 17.02.2023 do 31.03.2023 
 
 

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ 
O ŽÁDOSTI 

30.06.2023 
 

KRITÉRIA PRO 
HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

Hodnotící kritéria v pořadí dle významnosti: 
1) žádost má reálný rozpočet a záměr doložený položkovým rozpočtem 

nebo projektem, 
2) hospodárnost projektu, podíl spolufinancování, 
3) účelnost projektu a jeho dopad na veřejné dění ve městě, 
4) přínos činnosti pro město a jeho obyvatele, 
5) prezentace města Louny, 
6) zkušenosti ze spolupráce s žadatelem z předchozího období, 

PODMÍNKY PRO 
POSKYTNUTÍ DOTACE  

Podmínky poskytnutí dotace v této výzvě se řídí pravidly Rady města Loun 
č. P5/2019 (ve znění pravidel P12/2019 a P3/2020) pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Loun a kontrolu jejich využití. 
Žadatel se musí řídit při zadávání zakázky pravidly Rady města Loun 
č. P8/2016 (ve znění pravidel č. P11/2017), o zadávání veřejných zakázek 
města Loun, v platném znění: 

 vypíše žadatel výběrové řízení, 

 protokol z hodnocení nabídek a návrh smlouvy se zhotovitelem předloží 
žadatel odboru správy majetku MÚ Louny, který poskytne stanovisko, zda 
vše proběhlo v souladu s pravidly RM pro zadávání veřejných zakázek  

 toto stanovisko je předloženo odboru školství, kultury a sportu  

DATUM A USNESENÍ RADY 
MĚSTA LOUN, KTERÝM 
BYLO VYHLÁŠENÍ 
DOTAČNÍHO PROGRAMU 
SCHVÁLENO 

URM č. 8/2023 ze dne 16.01.2023 

Pravidla RM P5/2019 (ve znění pravidel P12/2019 a P3/2020) jsou zveřejněny na www.mulouny.cz v sekci 
Dotační programy města Loun a obsahují i vzor žádosti a vyúčtování. 

http://www.mulouny.cz/
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LOUNY 

NA ROK 2023 

 

□ Dotace na základě vyhlášeného programu:  

 Program pro přidělování dotací z Kulturního fondu města Loun na investice a opravy   

 
NEVYPLŇUJTE!  VYPLŇUJE POSKYTOVATEL DOTACE.  

PID kód  Otisk podacího razítka  

Číslo smlouvy  

  
VYPLŇUJE ŽADATEL O DOTACI.   

ŽADATEL  

(název dle registrace / 

jméno a příjmení)  

  

Adresa žadatele 

(sídlo/bydliště)  
  

IČ/DIČ/datum narození    

Právní forma    

Plátce/neplátce DPH  
  

WWW prezentace 

(nepovinné)  
  

Statutární  

zástupce/zástupci 

(jméno a příjmení, 

právní důvod 

zastoupení)  

  

KONTAKTNÍ OSOBA  

(jméno a příjmení, 

funkce, adresa, telefon, 

e-mail)  

  

Název banky    

Číslo účtu žadatele 

včetně kódu banky  
  



 3/4 

NÁZEV 

ČINNOSTI/AKCE  
  

 

ODŮVODNĚNÍ 

ŽÁDOSTI  

  

  

  

  

  

  

  

  

V případě individuální žádosti žadatel uvede, proč 

nežádá v rámci vyhlašovaných programů  

 

ÚČELPOUŽITÍ 

DOTACE  
  

 

Požadovaná částka  

  

 
Kč  

Celkové předpokládané 

výdaje činnosti/akce  
  

 

Doba použití dotace    
 

  

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE  
Jako žadatel o dotaci čestně prohlašuji, že mám vyrovnané závazky k Městu Louny, jeho 
příspěvkovým organizacím, Finančnímu  úřadu, OSSZ, zdravotním pojišťovnám. Dále prohlašuji, 
že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení 
žádosti.  
Souhlasím se zveřejněním svého názvu, výše poskytnuté dotace a účelu, na nějž je dotace 
poskytována včetně názvu projektu. Beru na vědomí, že jako žadatel o dotaci jsem povinen 
písemně (nejpozději do 15 dnů) oznámit dotčenému odboru veškeré změny údajů uvedených v 
žádosti, které nastanou po podání žádosti.  
  

 

Žadatel svým podpisem:  
1) souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů pro účely dotačního řízení a plnění předmětu smlouvy. 

2) prohlašuje, že je oprávněn použít osobní údaje třetích osob ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou uvedeny v žádosti nebo jejích 

přílohách 

 

 

 

 

V ____________________ dne _______________.  

  

  

________________________________  
Podpis statutárního zástupce, razítko  
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Povinné přílohy žádosti  
právnická osoba  •  Identifikace osob s podílem v této právnické osobě a osob, v nichž má přímý podíl včetně 

výše tohoto podílu  

právnická osoba se sídlem ve městě Louny  •  příloha č. 1 - Čestné prohlášení – dle vzoru 

     

všichni          •  přílohu č. 2 Přehled všech předložených žádostí o dotaci poskytnutých z rozpočtu     

města Louny předkládaných za rok ……. - dle vzoru  

                      •  položkový rozpis rozpočtu činnosti/akce položkový rozpis rozpočtu činnosti/akce  

 

v případě investice do nemovitosti   

                      •  souhlas vlastníka, příp. všech vlastníků nemovitosti v případě, že je odlišný od žadatele 

   

  
Žádost včetně příloh se podává v jednom vyhotovení poštou nebo osobně na podatelnu MÚ Louny, Mírové nám. 35, 

440 23 Louny.  

    

 

 
 


